
POZIV K SODELOVANJU ZA PREPRECITEV SIRJENJA KORONAVIRUSA 

Tudi v Občini Bovec se iz dneva v dan povečuje število okuženih z novim koronavirusom in obolelih s 

Covid-19, rdeče obarvana pa je praktično že vsa Slovenija. To pa pomeni, da je prehajanje iz ene v 

drug regijo prepovedano, razen za posamezne izjeme.  

Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19: 

 začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji, 

 začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami, 

 omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro. 
 

Zato še enkrat pozivamo vse prebivalce Bovškega, da striktno upoštevate vsa priporočila NIJZ in 

odloke Vlade RS. To pa pomeni, da nosite zaščitno masko tako v zaprtih javnih prostorih kot tudi na 

odprtem na javnih površinah. Vsi se moramo obnašati, tako kot bi bili okuženi, saj je veliko oseb tudi 

asimptomatskih, virus pa kljub temu prenašajo in s tem širijo okužbo. 

Bodimo odgovorni do sebe in drugih, predvsem pa do ranljivejših skupin. Novi koronavirus  ne izbira 

ne časa, ne območja in ne starostnih skupin!  

Zato dosledno izvajamo preventivne ukrepe: 

-v zaprtih in na odprtih javnih prostorih ter v javnem prevozu roke razkužimo in nosimo masko, 

-upoštevamo varno razdaljo 2 metra, 

-redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si 
roke razkužimo, 

-upoštevamo pravilno higieno kašlja. 

Občina Bovec je v sodelovanju s CZ Bovec že pred nekaterimi ukrepi Vlade sprejela nekatere nujne 
ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim je od 12. 10. 2020 Uprava Občine 
Bovec za stranke dosegljiva samo preko telefonov in elektronske pošte, razen v nujnih primerih in po 
predhodnem dogovoru, za zunanje je zaprta športna dvorana, zaprt je tudi fitnes, Kulturni dom 
Bovec.  

Za nujne klice je odprta tudi telefonska številka OŠCZ:  051 361 108. 

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je ponovno 

vzpostavljen tudi državni klicni center. Na vaša vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov 

Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom ustreznih strokovnjakov.  

Pokličete lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro: 

• na brezplačno telefonsko številko 080 1404, 

• za klice iz tujine pa je na voljo številka +386 1 478 7550. 



Ker zaradi preobremenjenosti sistema karantenske odločbe, po oceni ministra za zdravje Gantarja, 

nimajo več svojega namena, se sistem kot tak opušča. Karantenske odločbe bo nadomestil bolniški 

stalež. Tega je bila oseba s pozitivnim testom deležna  že v tem trenutku, osebi, ki pa je bila v 

rizičnem stiku z okuženo osebo, pa ga bo na osnovi takih informacij dodelil njen osebni zdravnik. 

Prav tako prihaja do zamikov obveščanja oseb, ki so bile v tesnem stiku z okuženim, zato je najbolj 

smiselno, da okuženi ob potrditvi njegove okužbe z novim koronavirusom sam obvesti vse osebe, s 

katerimi je bil v zadnjih dneh v stiku. 

Bodimo odgovorni in potrpimo nekaj časa, da bomo lahko čim prej zopet lahko rekli, da na Bovškem 

ni več okužb in se bomo zopet vrnili k čim bolj normalnemu življenju. Spodnji semafor kaže v tem 

trenutku še ugodno sliko, saj je večina dejavnosti še zeleno obarvanih, ob sprejetju drugačnih 

odločitev s strani Vlade, pa bomo o zaprtosti posameznih dejavnosti javnost sproti obveščali in take 

ponudnike obarvali rdeče ali rumeno, če ti poslujejo pod določenimi pogoji. 

Pozivamo tudi vse ponudnike, da nas sproti obveščajo o spremenjenem urniku njihovega 

poslovanja oziroma o morebitnem zaprtju, na elektronski naslov:  

katv@bovec.net  

ali  

 na telefonsko številko: 041 714 080 

za OŠ CZ Bovec pripravil: MILAN ŠTULC 
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